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Under andra kvartalet 2020 har bolaget fortsatt att utveckla projekten i Japan, Taiwan och på Island. Covid-19
har hittills haft begänsad effekt på bolaget. Påverkan på pågående projekt har inneburit viss försening i en del
av projekten, men arbetet har i stort sett kunnat fortgå som planerat. Reserestriktioner innebär dock temporärt
mindre fokus på affärsutveckling.

•

Under kvartalet har två kraftverk tagits i drift i Japan. I slutet av april driftsattes det första projektet, Waita. I
början på juni togs det andra kraftverket, Midori, i drift.

•

I Taiwan fortgår arbetet med ett antal projekt, där det första kraftverket beräknas tas i drift under första
halvåret 2021.

•

På Island har en ny pump installerats på bolagets första kraftverk i Fludir. Pumpen har flödestestats under
sommaren, och vid ökat flöde kommer kraftverket uppgraderas med ytterliggare Climeon-moduler. Vidare
beräknas ett par nya kraftverk tas i drift under året. Efter kvartalets slut har det konvertibla lån som bolaget
har ställt ut till Varmaorka konverterats till aktier.

•

Under kvartalet drogs de första pengarna från den gröna obligation som bolaget emitterade under första
kvartalet 2019. Alla konvenanter som bolaget måste leva upp till, uppfylldes under kvartalet. I maj noterades
obligationen på Nasdaq.

•

Efter kvartalets slut har bolaget inlett ett samarbete med det nyzeeländska bolaget Geo 40 och även deltagit
i den nyemission som Geo40 genomfört. Geo40 har utvecklat en teknik för att extrahera kisel och andra
mineraler ur geotermiskt vatten vilket minskar drifts-kostnaderna för geotermiska kraftverk. Samtidigt
produceras mineraler på ett hållbart sätt.
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VD:S KOMMENTARER

kraftverk för att öka verkningsgraden på hela kraftverket.
Under sommaren har det varit stora skyfall i Kyushu och
siten har drabbats av översvämmningar och ett jordskred
som gjort att produktionen är stoppad. Skadorna håller
på att repareras och kraftverket förväntas tas i drift igen
i början på september.

Trots att andra kvartalet 2020 har präglats av Covid-19
har Baseload lyckats fortsätta sitt arbete med
projektutveckling i Japan, Taiwan och, via Varmaorka,
på Island.
Baseload utvärderar kontinuerligt nya marknader, men
med gällande reserestriktioner är det naturligt med
mindre affärsutvecklingsfokus för tillfället. Lyckligtvis
har Taiwan och Japan varit relativt förskonade från
Covid-19 jämfört med många andra länder. Med det
sagt har vi upplevt vissa förseningar i projekten på grund
av pandemin. Detta eftersom det är svårare att flytta
personal mellan projekt, svårare att få kontakt med
beslutsfattare och generellt mer utmanande att driva
projekt-processer.
Den 22 maj noterades bolagets gröna obligation på
Nasdaq. Vi har under andra kvartalet börja använda
medel från obligationen för att finansiera projekt i både
Japan och Taiwan.
Vi har inlett ett samarbete med det nyzeeländska
bolaget Geo40 som har utvecklat en teknik för att
extrahera kisel och andra mineraler ur geotermiskt
vatten. Detta minskar driftskostnaderna för geotermiska
kraftverk samtidigt som mineraler produceras på ett
hållbart sätt. I syfte att stärka banden mellan bolagen
deltog vi i Geo40’s nyemmision genom att investera i en
mindre aktiepost.

Kr a ft ver ket W a i t a i Kyus h u

KITS UN E ( MI D ORI )

Vi har driftsatt ett pilotprojekt i Gifu-prefekturen där vi
tar varmvatten från en Onsen-brunn som används för
att producera el. Projektet håller på att trimmas in och
väntas vara i full drift innan årsskiftet.

I det korta perspektivet försöker vi anpassa oss till
rådande förutsättningar, både vad gäller konstruktion
av projekt och affärsutveckling (hitta nya projekt och
marknader). Våra medarbetares hälsa och de lokala
föreskrifterna gällande pandemin prioriteras. Vi följer
utvecklingen och anpassar verksamheten utifrån
rådande omständigheter.

PROJEKTUPPDATERING

JAPAN
Den japanska marknaden har en stor potential för låg
och medelhög geotermisk energiproduktion på mer
än 10 GW. Av denna potential är en väldigt liten del
utvecklad. Mycket på grund av att teknologin för låga
temperaturer inte varit tillräckligt effektiv men också
pga. att spa-ägare varit oroliga för hur det kan påverka
deras affärsmodell. Genom ny teknologi samt ett
strukturerat sätt att arbeta och utbilda lokala aktörer
kan vi snabbare penetrera marknaden. Utvalda projekt
i uppbyggnadsfas:

Kr a ft ver ket M i d o r i i Gi fu p r efekt ur e n

IWAN A ( OKUE )

Okue är ett projekt med en potential på upp till
1.9 MW med avtal på plats gällande arrende och
elnätskapacitet. Borrning väntas börja under Q4 2020
och färdigställandet är planerat till Q4 2021. Total
förväntad investering fram tills färdigställande är runt
220 MSEK.

SH I K A (WAITA )

Vi är i uppstartsfasen för ett antal projekt i främst
Kyushu, men även i andra delar av Japan, och förväntar
oss att börja projektering i Q3 2020.

Waita är ett av två pilotprojekt i Japan och en s.k.
”bottoming cycle”. Vi driftsatte projektet i Q2 och
använder restvärmen från ett befintligt geotermiskt
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TAIWAN
Potentialen i Taiwan uppgår till mer än 1GW, men
endast ett 100 kW geotermiskt kraftverk existerar på
marknaden. Taiwans regering ser mycket positivt på
geotermi och vill komma bort från fossila energikällor,
från vilka den största delen av elektriciteten kommer
från i dagsläget. Den låga geotermiska etableringen på
marknaden är en stor möjlighet för Baseload samtidigt
som det också innebär att lokala entreprenörer inte har
nödvändig kunskap inom området, varför dessa måste
komma från andra marknader som t.ex. Filipinerna.

kvartalet 2020. Förseningen beror främst på tillstånd för
att kunna ta upp kallvatten från närliggande flod.

WESTL AKE

In June, Baseload Power Taiwan received approval
for I juni fick Baseload Power Taiwan godkänt på sin
nätansökan för projekt Westlake som uppskattas till 2
MW. En omprioritering av projekten har genomförts
som innebär att borrning genomförs på Westlake innan
projekt Tiger utvecklas vidare. Efter kvartalets slut har
borrning på Westlake påbörjats i mitten på augusti.

B efi nt l i g br unn p å R eykholt

F LUDAORK A ( UTBYG G N AD )

Vid Varmaorkas första kraftverk har en installation av en
ny pump skett under andra kvartalet. Flödestest av den
nya pumpen pågår och beroende på vattenflöde efter
pumpbytet kan det bli aktuellt att installera ytterligare
produktionskapacitet. Vidare ser Varmaorka på
möjligheten att borra ytterligare brunnar i närområdet.

Pågåe nde borrning på W es t l a ke

IS L AND ( VARMAO RK A )
På Island har Varmaorka identifierat 40 MW av potentiella
projekt som går att utveckla inom några års tid. Många
av dessa resurser ligger dock på kommunal mark och
det har tagit längre tid än förväntat att kunna sluta
avtal med dessa för att starta utveckling av projekten.
För att snabba på utrullningen utvärderar Baseload
att tillsammans med Varmaorka att borra ytterligare
brunnar på befintliga projekt och skala upp dessa
kraftverk. De mest prioriterade projekten på Island:

Fl ud a o r ka kr a ft ver k e t

EFRI REYKI R

Vid Efri Reykir bygger Varmaorka ett kraftverk i
kombination med en lokal fjärrvärmeanläggning.
Projektet väntas vara klart i fjärde kvartalet 2020.
Förseningen beror bland annat på att avtalet med det
lokala värmebolaget har dragit ut på tiden.
AUGUSTI 2020, STOCKH OL M

REYKH OLT

AL E X AN D ER HEL L I N G
CEO BAS ELOAD CAP ITAL

Vid Reykholt bygger Varmaorka ett kraftverk vid en
befintlig brunn. Projektet väntas vara klart under tredje
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER
UNDER KVARTALET

litium sänker Geo40s teknik driftskostnaderna för
geotermiska kraftverk, samtidigt som de producerar
mineraler på ett hållbart sätt.

I N VESTERI N G SAK TI V ITETER

Bolaget har under andra kvartalet investerat 25,0 MSEK
(273 MJPY) i Japan och 43,3 MSEK (135,4 MTWD) i Taiwan.

Det konvertibla lån om som bolaget ställde ut till det
islänska intressebolaget Varmaorka under första
kvartalet 2018 har konverterats till aktier enligt
lånevillkoren. Lånet inklusive upplupen ränta uppgick
till 21,0 MSEK (2,0 MEUR).

FIN ANSIERI NG

Bolaget har under andra kvartalet tagit upp lån om
ytterligare 3,7 MSEK från moderbolaget Baseload
Capital Holding AB. Under året har totalt 51,7 MSEK
lånats upp från moderbolaget.

OBLIGATIONSKOVENANTER

Under kvartalet har de första pengarna, totalt 94,9
MSEK, dragits från obligationslånet för finanisiering av
projekt i Japan och Taiwan.

I samband med att bolaget emitterade en grön obligation
under första kvartalet 2019, sattes ett antal konvenanter
som bolaget måste uppfylla. Konvenanterna har under
året omförhandlats och ändrats, vilka redovisas nedan.

COVI D -1 9

MI N I MUM CAS H ( L I KV I D ITE TS KOV EN ANT )

Påverkan från Covid-19 utbrottet som den 11 mars
officiellt förklarades som en pandemi av WHO är
svåröverskådlig på kort och lång sikt. Bolaget konstaterar
att arbetet i Japan och i Taiwan just nu fortgår i stort sett
som vanligt. Baseload Capitals anställda har möjlighet
att arbeta hemifrån i den mån det är möjligt, samt
vidta de försiktighetsåtgärder som respektive lands
myndigheter förespråkar. Emellertid blir det med nya
internationella resebestämmelser svårare för anställda
i Sverige att besöka och på plats följa upp existerande
och nya potentiella marknader.

Moderbolaget Baseload Capital Sweden AB (publ) hade
vid kvartalets utgång 30,7 MSEK i fria likvida medel och
394,0 MSEK på det spärrade obligationskontot.
Baseload Capital Holding AB (garantist för
obligationslånet) hade vid kvartalets utgång 38,0 MSEK
i likvida medel.
Baseload Power Japan (garantist för obligationslånet)
hade vid kvartalets utgång 2,9 MSEK (33,7 MJPY) i likvida
medel.
Sammantaget blir likviditeten, i fria medel, för de tre
bolagen totalt 71,6 MSEK, vilket överstiger minimikravet
på 12 månaders räntebetalningar. Med gällande
obligationskupong på 8.338% blir totala räntebetalningar
12 månader framåt ca 42 MSEK.

Vidare finns det uppenbara risker för projektförseningar
om det skulle införas nationella reseförbud i Japan
respektive Taiwan. Projektförseningar skulle i sin tur
senarelägga kontantströmmar från projekt, både vad
gäller investeringar och intäkter. Baseload Capital
bevakar situationen i respektive land, följer de nya
direktiv som eventuellt införs och sätter medarbetarnas
hälsa i första hand. Vi kan i dagsläget endast konstatera
några mindre projektförseningar, men är medvetna om
att projekten av olika anledningar kan försenas med
kort varsel.

OP ERATI ON AL P ROJ ECT I N V ESTM ENTS TO EBITDA

Kovenanten mäter investerade obligationsmedel över
EBITDA på projektnivå för projekt som är färdigställda.
För att möta kovenanten krävs ett ratio på 10:1.
Eftersom inga projekt färdigställts där obligationsmedel använts går kovenanten i dagsläget inte att
mäta. Om kovenanten inte går att mäta, anses den som
uppfylld.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EF TER
KVARTALETS UTGÅNG

ADJ U STED EQUIT Y RATI O

I N VESTERI N G SAK TI V ITETER

Kovenanten mäter eget kapital över totala tillgångar
justerat för likvida medel (inklusive likvida medel på
obligationskontot). Förhållandet ska vara minst 20%.

Bolaget har sedan kvartalets utgång investerat
ytterligare 7,7 MSEK (92,5 MJPY) i Japan och 4,1 MSEK
(13,0 MTWD) i Taiwan. Inga ytterligare pengar har dragits
från obligationslånet.

Moderbolagets egna kapital uppgick vid utgången av
kvartalet till 170,0 MSEK. Totala tillgångar var 885,4
MSEK. Likvida medel uppgick till 424,7 MSEK. Kvoten
vid kvartalets utgång var 36,9%, och kovenanten anses
därför uppfylld.

Vidare har bolaget investerat 2,4 MSEK (400 TNZD) i
en nyemission i det nyzeeländska bolaget Geo40, som
har utvecklat en teknik för att extrahera kisel och andra
mineraler ur geotermiskt vatten. Genom att utvinna och
extrahera kisel och andra värdefulla mineraler såsom
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OTHER INFORMATION

PREL I M I NARY F IN AN CIAL CAL EN DAR
Interim report third quarter 2020
November 27, 2020
Interim report forth quarter 2020
February 24, 2021
C O NTACT P ERSO N
Alexander Helling, VD
+46 737 72 40 20
alexander.helling@baseloadcap.com
C O NTACT IN FO RMATIO N
Baseload Capital Sweden AB (publ)
Ingmar Bergmans gata 2, 114 34 Stockholm
Reg.nr: 559143-5051
www.baseloadcap.com
PERSO NNEL AN D O RG AN IZ ATIO N
The average number of employees during the period January to March was 8 (6), of which 3 women and 5 men. At
period-end the number of employees amounted to 8 (8).
M ATERI AL RIS KS AN D FACTO RS O F UN CERTAINT Y
Material financial risks and uncertainties of the company include project risk, interest rate risk, currency risk,
liquidity- and refinancing risk, operational risk and counterparty risk.
A detailed presentation of the company’s material. Financial risks is found in the section Financial risk management
in the annual report for 2019.
S I GNI FI CANT A S S ES S MENT ITEMS FO R THE F INANCIAL REPO RTING
Since Baseload Capital is an Investment Entity and thus reports investments at fair value through the income
statement, the assessment of the fair value of financial instruments is significant for the financial reporting.
Assessment of financial instruments fair value primarily consists of assessing the market value of invested capital
and loans to portfolio companies, i.e. companies that design, build and operate geothermal power plants.
The company has developed a model for assessing the fair value of shares and loans, which is described in the
section Significant assessment items for the financial reporting in the annual report for 2019.
RE V I E W
This interim report has not been reviewed by the auditors of the company.
This report has been published in a Swedish and an English version. The Swedish version shall prevail in the event
of differences between the two.
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REDOVISNINGSPRINCIPER

SEK/EUR 10.48
SEK/JPY 0.0868
SEK/NZD 5.99
SEK/TWD 0.32
SEK/USD 9.35

TI LL ÄMPAD E REGELV ERK

Denna delårsrapport har upprättats I enlighet med IAS
34, delårsrapport. Koncernredovisningen är upprättad
i enlighet med de internationella redovisningsstandarder (IFRS) som antagits av EU och med
tillämpning av RFR 1 Kompletterande redovisningsregler
för koncerner. Årsredovisningen för moderbolaget
är upprättad enligt Årsredovisnings-lagen (1995:1554)
och med tillämpning av RFR 2 Redovisning för juridiska
personer. De viktigaste redovisningsprinciperna som
tillämpats anges nedan.

UP P LUP N A RÄNTOR

I och med att de nya ränteavdragsbegränsnings-reglerna
infördes 2019 väljer bolaget att redovisa upplupna
räntor, i syfte att redovisningen i resultaträkningen
bättre ska spegla redovisningen i skattedeklarationen.
Den del av lån till dotterbolag, intressebolag och övriga
bolag som utgör upplupna räntor redovisas fr.o.m. 2019
som Finansiella intäkter i resultaträkningen. Övriga
värdeförändringar av lån redovisas som Värdeförändring
av
finansiella
instrument
i
resultaträkningen.
Tidigare redovisades även upplupna räntor under
Värdeförändring av finansiella instrument.

KON CERN RED OV IS NI NG

Baseload Capital Sweden AB (publ) är ett så kallat
Investment Entity enligt IFRS 10, vilket kännetecknas
av att bolaget har externa investerare till vilka man
utför investeringstjänster i syfte att ge avkastning på
investerarnas kapital. Bolaget har en klar investeringsoch exitstrategi samt tar en aktiv roll, i form av
styrelserepresentation och finansiell rådgivning, i
de bolag man investerar i. Bolaget följer upp alla
investeringar och redovisar investeringarna till verkligt
värde. Som Investment Entity konsoliderar man inte
dotterbolag och intresseföretag som är investeringar
(portföljbolag) utan de värderas löpande till verkligt
värde.

RED OV IS N I N G AV F I N ANS I EL L A TI L LG ÅN G AR OCH
S KUL D ER

Finansiella tillgångar och skulder klassificeras enligt
följande värderingskriterier: finansiella tillgångar och
skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde,
finansiella tillgångar och skulder värderade verkligt värde
via resultaträkningen. Klassificeringen är beroende av
för vilket syfte den finansiella posten förvärvades. Köp
och försäljning av finansiella instrument redovisas per
affärsdagen.

Det nyzeeländska dotterbolaget Baseload Power New
Zealand Limited följs inte upp eller värderas till verkligt
värde av Baseload Capital Sweden AB (publ). Av dessa
anledningar konsoliderar Baseload Capital Sweden
AB (publ) den juridiska personen och dotterbolaget
Baseload Power New Zealand Limited på traditionellt
sätt d v s inte enligt IFRS 10 som ett separat Investment
Entity.

ERSÄT TN I N G TI L L ANSTÄL L DA

Pensioner
Inom koncernen finns endast avgiftsbestämda
pensioner. Kostnader för pensionsplaner kostnadsförs
i takt med att avgifter erläggs.
L I KV I DA MED EL

Som likvida medel klassificeras, förutom kassaoch banktillgodohavanden, kortfristiga finansiella
placeringar med kortare återstående löptid än tre
månader.

MOD ERBOL AGS RED OV IS NI NG

Moderbolaget redovisar aktier i dotterbolag,
intressebolag och övriga innehav som utgör portföljbolag
till marknadsvärde. Även lån till dotterbolag, intresse
bolag och övriga bolag som utgör portföljbolag
redovisas till marknadsvärde. Resultat av avyttring av
aktier beräknas i enlighet härmed.

MATERI EL L A AN L ÄG G N I N G STI L LG ÅN G AR

Materiella
anläggningstillgångar
redovisas
till
anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade
avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivning
sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod,
vilken bedöms vara mellan tre och fem år. Bedömning av
en tillgångs restvärde och nyttjandeperiod görs årligen.

UTL ÄN DSK VALUTA

Koncernens och moderbolagets funktionella valuta är
svenska kronor, vilket även utgör rapporteringsvalutan.
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till
funktionell valuta enligt de valutakurser som gäller på
transaktionsdagen. Tillgångar och skulder i utländsk
valuta räknas om till den funktionella valutan till
balansdagskurs.

L E AS I N G AV TAL

Fr.o.m. 2019 tillämpas IFRS 16 i den juridiska enheten
samt i koncernen vilket innebär att leasinghyran fördelas
mellan avskrivning på tillgången och räntekostnader
på leasingskulden, som redovisas som finansiell
kostnad i resultaträkningen. Leasingskulden redovisas i
balansräkningen.

Vid omräkning av utländska valutor per 30 juni 2020 har
följande valutakurser använts:
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FINANSIELL A RAPPORTER I SAMMANDRAG - KONCERNEN
RESULTATR ÄKNI NG

R APPORT ÖVER TOTALRES ULTATE T

BAL ANSR ÄKN I NG
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FÖRÄN D RI N G AR I EGE T K APITAL

K ASSAFLÖD ESANALYS
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FINANSIELL A RAPPORTER I SAMMANDRAG - MODERBOL AGET
RESULTATR ÄKNI NG

R APPORT ÖVER TOTALRES ULTATE T

BAL ANSR ÄKN I NG
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K ASSAFLÖD ESANALYS
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